
Raport bieżący nr: 34/2021 

Data sporządzenia:  10-05-2021 

Temat: Realizacja znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej 

Pekabex S.A.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym 

spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z Międzynarodowe Targi Poznańskie 

sp. z o.o. („Zamawiający”), aneks do umowy której przedmiotem było wykonanie prac projektowych w 

zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, robót budowlanych, robót instalacyjnych 

związanych z kompleksowym wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu 

wielopoziomowego na terenie MTP”, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 

70/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. („Umowa”). 

 

Na mocy aneksu Spółka i Zamawiający potwierdzili związanie Umową, uznając oświadczenie o 

odstąpieniu od Umowy, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2021 z dnia 23 kwietnia 

2021 r., za niebyłe. Nowy termin zakończenia robót, ustalony na mocy aneksu wynosi 52 tygodnie od 

dnia, w którym decyzja środowiskowa na realizację wskazanej wyżej inwestycji stanie się ostateczna.  

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

2021-05-10   Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu 

2021-05-10   Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu 

 

10 maj 2021 roku, godz. 19:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Current report No.: 34/2021 

Document date:  2021-05-10 

Subject: Realisation of a significant contract by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana 

Pekabex S.A. 

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information. 

 

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("Issuer") informs that 

today the Issuer's subsidiary - Pekabex Bet S.A. (The "Company") concluded with Międzynarodowe 

Targi Poznańskie sp. Z o.o. ("Ordering Party"), an annex to the contract the subject of which was the 

performance of design works of construction design and workshop design, construction works, 

installation works related to the comprehensive implementation of the investment task under the name 

"Construction of a multi-storey car park on the premises of MTP", the conclusion of which was informed 

by the Issuer current report No. 70/2020 of December 15, 2020 ("Agreement"). 

 

Pursuant to the annex, the Company and the Ordering Party confirmed that the Agreement is binding, 

recognizing the declaration of withdrawal from the Agreement, about which the Issuer informed in the 

current report No. 27/2021 of April 23, 2021, as null and void. New deadline for completion of the 

works, established under the annex, is 52 weeks from the date on which the environmental decision for 

the implementation of the above mentioned investment becomes final. 

 

 

SIGNATURES OF THE COMPANY’S REPRESENTATIVES 

2021-05-10  Robert Jędrzejowski President of the Board 

2021-05-10  Przemysław Borek  Vice-President of the Board 

 

10th of May 2021, at 19:11 


